
PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

Prieskum trhu 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

(v súlade s §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní) 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov: Mesto Prievidza 
I Č O : 00318 442 
Sídlo : Námestie slobody 14,971 01 Prievidza 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : 

Ing. Lucia Rešetová 
tel: 046 / 5179 713, lucia.resetova(g),prievidza.sk 

Kontaktná osoba pre predmet obstarávania: 
Mgr. Andrea Celláryová 
tel: 046/5179405, andrea.cellarvova@prievidza.sk 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 
2.1 Názov zákazky: „Ochranné osobné pracovné prostriedky určené pre MS a SJ pri 
MŠ" 
2.2 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru 
2.3 Miesta dodania: podľa prílohy č.3 
2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú vystavená objednávka 
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 9,000 € bez D P H 

3. Opis predmetu zákazky 
V cene má byť zahrnutá cena osobných ochranných pracovných prostriedkov, dovoz na určené 
miesta dodania, zapožičanie z každého sortimentu z každej veľkosti po 1 ks na odskúšanie pre 
zamestnancov MŠ a Š J MŠ. Pre opatrovateľov a opatrovateľky sa veľkosti upresnia po uzatvore
ní cenovej ponuky. Záručná doba je minimálne 2 ročná. 
Dodávateľ musí byť oprávnený dodávať uvedený predmet obstarávania. 
Faktúru, dodací list vyhotoviť žä každé zariadenie zvlášť. 

3.1 Predmetom zákazky je dodanie ochranných osobných pracovných prostriedkov pre za
mestnancov MŠ a ŠJ MŠ a pre opatrovateľov a opatrovateľky v súlade s popisom uvede
ným v prílohe č.l tejto výzvy vrátane dovozu a vyloženia na určené miesta dodania, 
s osobným prevzatím zodpovednými osobami verejného obstarávateľa. 

3.2 Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na oce
nenie predmetu obstarávania, podľa prílohy č. 2 výzvy. 

3.3 Podmienky dodania: 

• Dodanie množstva a typu ochranných osobných pracovných prostriedkov bude jed
norázovo na miesta dodania podľa prílohy č.3. 
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MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

lehota pre skončenie dodávky: do 30.11.2014 
počty kusov jednotlivých tovarov budú spresnené po vyhodnotení verejného obsta-
rávania^ pred uskutočnením dodávky požadujeme zapožičanie z každého sortimentu 
a z každej veľkosti po 1 ks, v termín 27.10.2014 - 31.10.2014 v pracovných dňoch, 
v čase o 8.00 hod. do priestorov MŠ naNábr. sv. Cyrila v Prievidzi 
telefonické dohodnutie konkrétneho termínu dodania s kontaktnou osobou verejné
ho obstarávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred, 
fyzické doručenie do priestorov skladu v mieste dodania, 
fyzická prítomnosť poverenej osoby dodávateľa pri preberaní tovaru kupujúcim 
a odsúhlasovaní kompletnosti dodávky, 
dodací list a faktúra súčasťou dodávky. 

3.4 V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na dodanie, vrátane 
dopravy do miesta dodania, do priestorov určených zodpovedným pracovníkom verejné
ho obstarávateľa. 

4. Možnosť predloženia ponuky 
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania 
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
5.2 Zálohy nebudú poskytované. 
5.3 Fakturácia bude po dodaní tovaru na miesta dodania. 
5.4 Fakturácia - faktúry budú vystavené osobitne pre jednotlivé miesta dodania Súčasťou 

faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. 
Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 

6. Podmienky účastí uchádzačov 
6.1 Kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. 
6.2 Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným organi

záciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za 
TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľ
nosť a pod.). 

6.3 Nacenená tabuľka na ocenenie predmetu zákazky (príloha č,2) 

7. Lehota na predloženie ponúk 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 23.10.2014 do 11:00 hod. 
7.2 Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené 

„OOPP - NEOTVÁRAŤ". 
7.3 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1, alebo 

emailom na adresu: lucia.resetova@prievidza.sk 

8. Kritériá na hodnotenie ponúk 
8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 
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PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody é.14, 971 01 Prievidza 1 

P.Č. SUMARIZÁCIA PONUKY Cena celkom 
P.Č. SUMARIZÁCIA PONUKY 

bezDPH s D P H 

1. Cena celkom (Príloha č. 2 - Tabuľka na ocenenie 
predmetu zákazky - OOPP) 

SPOLU 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstaráva-

teľ zašle iba úspešnému uchádzačovi. 
9.2 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od dodania tovaru, verejný obstará-

vateľ môže vyzvať na dodanie tovaru ďalšieho uchádzača v poradí. 
9.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených po

núk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo 
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo nebudú vyho
vovať požiadavkám určeným obstarávateľom na predmet zákazky. 

Dátum: 16.10.2014 

Katarína Macháčko^. „ „ x ^ , , x 

primátorka mesta jf^M M 

XT;""--- m. '-y 
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MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody é.14, 971 01 Prievidza 1 

Príloha e. 1 - Konkretizácia predmetu obstarávania 

Predmetom obstarávania sú osobné ochranné pracovné pomôcky do objektov MŠ a ŠJ pri MŠ, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Prievidza 

P. 
í . 

Sortiment pre riadi
teľky, učiteľky MŠ 

Merná Jednotka 
+ počet merných 
jednotiek 

Opis sortimentu OOPP s minimálnymi požiadavkami 

1. pracovná obuv proti
šmyková 105 ks 

pracovná obuv, korková sandála dámska, zdravotná anatomická 
stielka, s dvomi nártovými páskami a pásikom okolo päty, biela 
farba, materiál: zvršok - lícová koža, stielka - perforovaná hovä
dzia semišová koža, podošva - korok, EVA, protišmyková obuv 

2. dvojdielny pracovný 
odev - nohavice a 
blúza v bielom sorti
mente 105 súprav 

pracovné dámske biele nohavice, zapísananie na boku, vzadu do 
jujny^jnateriáLlí)0 %Jjavtea keperJS0_g/m2 105 súprav dámsky fleexe Jacket, klasického strihu s dvoma vreckami a s 
možnosťou stiahnutia spodného lemu eleastickou šnúrkou, vnú
torná strana goliera v kontrastnej farbe, materiál 280 g/m2, 100% 
PES, Fleece, antipilingová úprava na vnútornej strane bundy 

3. bavlnené biele tričko 

105 ks 

tričko unisex strednej gramáže v bielej farbe, kvalitný priekrčník s 
prídavkom 5% elastanu so spevňujúcou ramennou páskou, trup po 
bokoch bez švíkov, materiál: 16Qg/m2, 100%bavlna,silikónová 
úprava, siagte jersey 

P. 
í . 

Sortiment pre upra
tovačky MS 

Merná jednotka 
+ počet merných 
jednotiek 

Opis sortimentu OOPP s minimálnymi požiadavkami 

1. pracovná obuv proti
šmyková - zdravotné 
topánky 28 ks 

pracovná obuv, korková sandála dámska, zdravotná anatomická 
stielka, s dvomi nártovými páskami a pásikom okolo päty, biela 
farba, materiál: zvršok - lícová koža, stielka - perforovaná hovä
dzia semišová koža, podošva - korok, EVA, protišmyková obuv 

2. ochranný odev - pra
covné oblečenie 

pracovné dámske biele nohavice, zapísananie na boku, vzadu do 
gumy, materiál: 100 % bavlna keper 190 g/m2 

28 súprav tričko unisex strednej gramáže v bielej farbe, kvalitný priekrčník s 
prídavkom 5% elastanu so spevňujúcou ramennou páskou, trup po 
bokoch bez švíkov, materiál: 160g/m2, 100% bavlna,silikónová 
úprava, single jersey 

3. ochranný odev - teplá 
vesta 

28 ks unisex Fleece vesta klasického strihu s dvoma prednými listovými 
vreckami na zips, dolný lem je možné stiahnuť elastickou šnúr
kou, antipiliíngová úprava na vonkajšej strane, materiál 280 g/m2, 
Fleece, 100% PESS, výšivka a laserové gravírovanie 

4. pracovný odev -
ochranná zástera 

28 ks dámsky pracovný plášť bez rukávou, s dvomi vreckami, červená 
farba, materiál: 100% bavlna, plátno 160 g/m2 
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PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody é.14, 971 01 Prievidza 1 

p. 

č. 

Sortiment pre Škol

níkov- údržbárov 

MŠ 

Merná jednotka 

+ počet merných 

jednotiek 

Opis sortimentu O O P P s minimálnymi požiadavkami 

1. pracovná obuv s proti
šmykovou podrážkou 9ks 

pracovná členková obuv s oceľovou tužinkou, celokožená, mate
riál: zvršok - hovädzia ušeň, podšívka - textil s absorpčnou schop
nosťou potu, stielka - antistatická, podošva - PU/PU, oleju odolná, 
antistatická, protišmyková obuv, nepíšuca, farba čierna 

2. ľahká pracovná obuv s 
protišmykovou pod-
ráškou 9ks 

pracovná sandála bez oceľovej tužinky, celokožená, materiál: 
zvršok- hovädzia ušeň, podšívka - textil s absorpčnou schopnos
ťou potu, stielka - antistatická, podošva - PU/PU, oleju odolná, 
antistatická, protišmyková obuv, nepíšuca, farba čierna 

3. dvojdielny pracovný 
odev 

9 súprav 

pracovná blúza s odopínateľnými rukávmi do manžety, kryté 
zapínanie, vrecko na mobU, pas do gumy, farebné prevedenie 
červená/čierna, materiál: keper 100% bavlna 260g/m2 
pracovné nohavice do pása, zdvojené koJená, vrecko na meter a 
mobil, farebnéprevedenie červená/čierna 

4. ušňové 5 prstové ru
kavice 9ks pracovné rukavice z hovädzej štiepky v dlani s podšívkou, chrbát 

a manžeta z bavlnenej tkaniny 
5. tričko farebné 

9ks 

tričkou unisex strednej gramáže, farba - šedá, kvalitný priekrčník 
s prídavkom 5% elastanu so spevňujúcou ramennou páskou, trup 
po bokoch bez švíkov, materiál: 160 g/m2,100% bavlna, silikó-
nová úrava, Single Jersey 

P. 

í. 
Sortiment pre práč
ky-Sičky MŠ 

Merná jednotka 
+ počet merných 
jednotiek 

Opis sortimentu O O P P s minimálnymi požiadavkami 

1. pracovná obuv proti
šmyková 7ks 

pracovná obuv, korková sandála dámska, zdravotná anatomická 
stielka, s dvomi nártovými páskami a pásikom okolo päty, biela 
farba, materiál: zvršok - lícová koža, stielka - perforovaná hovä
dzia semišová koža, podošva - korok, EVA, protišmyková obuv 

2. ochranný odev - pra
covné oblečenie 

pracovné dámske biele nohavice, zapísananie na boku, vzadu do 
gumy, materiál: 100 % bavlna keper 190 g/m2 

7 súprav tričko unisex strednej gramáže v bielej farbe, kvalitný priekrčník s 
prídavkom 5% elastanu so spevňujúcou ramennou páskou, trup po 
bokoch bez švíkov, materiál: 160g/rn2, 100% bavlna,siIikónová 
úprava, single jersey 

3. ochranný odev - teplá 
vesta 7ks 

unisex Fleece vesta klasického strihu s dvoma prednými listovými 
vreckami na zips, dolný lem je možné stiahnuť elastickou šnúr
kou, antipiliíngová úprava na vonkajšej strane, materiál 280 g/m2, 
Fleece, 100% PESS, výšivka a laserové gravírovanie 

4. pracovný odev -
ochranná zástera 7ks dámsky pracovný plášť bez rukávou, s dvomi vreckami, červená 

farba, materiál: 100% bavlna, plátno 160 g/m2 
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PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

p. 

č. 

Sortiment pre riadi

teľky Š J M Š 

Merná jednotka 

+ počet merných 

jednotiek 

Opis sortimentu O O P P s minimálnymi požiadavkami 

1. kuchárska čiapka, 
sieťka alebo šatka 8ks kuchárska lodička biela, materiál: keper 100% bavlna 190g/m2 

2. pevná pracovná obuv s 
protišmykovou pod-
ŕáškou 

8ks 
pracovná obuv, celokožená, s plnou perforovanou špicou, s polo-
hovateľnou prackou okolo päty, materiál: zvršok - hovädzia ušeň, 
podošva - PU, protišmyková, antistatická 

3. dvojdielny pracovný 
odev - nohavice a 
blúza v bielom sorti
mente 8 súprava 

pracovné dámske biele nohavice, zapísananie na boku, vzadu do 
gumy, materiál: 100 % bavlna keper 190 g/m2 

3. dvojdielny pracovný 
odev - nohavice a 
blúza v bielom sorti
mente 8 súprava 

dámska blúzka s krátkym rukávom, biela s farebným limcom a 
vreckom, zapínanie na gombíky, materiál: keper 100 % bavlna 

4. bavlnené tričko 

8ks 

tričko strednej gramáže, biela farba, kvalitný priekrčník s prídav
kom 5% elastanu so spevňujúcou ramennou páskou, trup po bo
koch bez švíkov, materiál: 160g/m2, 100% bavlna, silikónová 
úprava, single jersey 

P. 
č. 

Sortiment pre ku
chárky S J M Š 

Merná jednotka 

+ počet merných 

jednotiek 

Opis sortimentu O O P P s minimálnymi požiadavkami 

1. pevná pracovná obuv s 
protišmykovou pod
rážkou 

19ks 
pracovná obuv, celokožená, s plnou perforovanou špicou, s polo-
hovateľnou prackou okolo päty, materiál: zvršok - hovädzia ušeň, 
podošva - PU, protišmyková, antistatická 

2. dvojdielny pracovný 
odev - nohavice a 
blúza v bielom sorti
mente 19 súprav 

pracovné dámske biele nohavice, zapísananie na boku, vzadu do 
gumy, materiál: 100 % bavlna keper 190 g/m2 
dámska blúzka s krátkym rukávom, biela s farebným limcom a 
vreckom, zapínanie na gombíky, materiál: keper 100 % bavlna 

3. bavlnené tričko 

19 ks 

tričko strednej gramáže, biela farba, kvalitný priekrčník s prídav
kom 5% elastanu so spevňujúcou ramennou páskou, trup po bo
koch bez švíkov, materiál: 16Qg/m2,100% bavlna, silikónová 
úprava, single jersey 

4. kuchárska čiapka, 
sieťka alebo šatka 19 ks kuchárska lodička biela, materiál: keper 100% bavlna 190g/m2 

5. textilné rukavice do 
200 °C 19 ks 

pracovné rukavice, šité zo špeciálnej tkaniny, máčané v nitrile, s 
izolačnou podšívkou z netkanej textílie, odolnosť proti kontakt
nému teplu do 250 °C 

P. 
í . 

Sortiment pre po
mocníčky v ŠJ M Š 

Merná jednotka 
+ počet merných 
jednotiek 

Opis sortimentu O O P P s minimálnymi požiadavkami 

1. pevná pracovná obuv s 
protišmykovou pod- 12 ks pracovná obuv, celokožená, s plnou perforovanou špicou, s polo-

hovateľnou prackou okolo päty, materiál: zvršok - hovädzia ušeň, 
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PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

ráškou podošva - PU, protišmyková, antistatická 

2. dvojdielny pracovný 
odev - nohavice a 
blúza v bielom sorti
mente 12 súprav pracovné dámske biele nohavice, zapísananie na boku, vzadu do 

gumy, materiál: 100 % bavlna keper 190 g/m2 
dámska blúzka s krátkym rukávom, biela s farebným limcom a 
vreckom, zapínanie na gombíky, materiál: keper 100 % bavlna 

3. bavlnené tričko 

12 ks 

tričko strednej gramáže, biela farba, kvalitný priekrčník s prídav
kom 5% elastanu so spevňujúcou ramennou páskou, trup po bo
koch bez švíkov, materiál: 160g/m2, 100% bavlna, silikónová 
úprava, single jersey 

4. kuchárska čiapka, 
sieťka alebo šatka 12 ks kuchárska lodička biela, materiál: keper 100% bavlna 190g/m2 

5. textilné rukavice do 
2QQ °C 12 ks 

pracovné rukavice, šité zo špeciálnej tkaniny, máčané v nitrile, s 
izolačnou podšívkou z netkanej textílie, odolnosť proti kontakt
nému teplu do 250 °C 

P. 

C 

Sortiment pre opat
rovateľky, opatrova
teľov 

Merná jednotka 

+ počet merných 

jednotiek 

Opis sortimentu O O P P s minimálnymi požiadavkami 

1. 

pracovná košeľa 70 ks 

tričko strednej gramáže, rôznych farebných kombinácií, kvalitný 
priekrčník s prídavkom 5% elastanu so spevňujúcou ramennou 
páskou, trup po bokoch bez švíkov, materiál: 160g/m2, 100% 
bavlna, silikónová úprava, single jersey 

2. dámske pracovné 
nohavice 67 ks dámske pracovné nohavice, pás do gumy, materiál: úplet 95 % 

bavlna, 5 % elastan, 230 g/m2 
3. pánske pracovné no

havice 3ks pánske pracovné nohavice, pás do gumy, maeriál: úplet 95 %, 
bavlna 5 %, elastan 230g/m2 

4. 

pracovná obuv 70 ks 

pracovná obuv, korková, sandála - dámska, pánska, zdravotná 
antomická stielka, s dvomi nártovými páskami a pásikom okolo 
päty, materiál: zvršok - lícová koža, stielka, perforovaná hovädzia 
semišová koža, podošva korok, protišmyková 
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MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

Príloha č. 2- Tabuľka na ocenenie predmetu zákazky 

P. č. Osobné ochranné pracovné 
prostriedky 

Merná 
jednotka 

Počet 
m. j . 

Cena s 
B P H 
za 1 ks 

Cena 
celková 
bez 
DPHv 
€ 

Céná 
celková 
sDPH 
v€ 

Sortiment pre riaditeľky, uči
teľky MŠ 

1. pracovná obuv protišmyková ks 105 
2. dvojdielny pracovný odev -

nohavice a blúza v bielom sorti
mente 

súprava 105 

3. bavlnené tričko biele ks 105 
Sortiment pre upratovačky MS 

1. pracovná obuv protišmyková -
zdravotné topánky 

ks 28 

2. ochranný odev - pracovné oble
čenie 

súprava 28 

3. ochranný odev - teplá vesta ks 28 
4. pracovný odev - ochranná záste

ra 
ks 28 

Sortiment pre školníkov - údrž
bárov MŠ 

1. pracovná obuv s protišmykovou 
podrážkou 

ks 9 

2. ľahká pracovná obuv s proti
šmykovou podrážkou 

ks 9 

3. dvojdielny pracovný odev súprava 9 

4. ušňové 5 prstové rukavice ks 9 

5. tričko farebné ks 9 
Sortiment pre práčky - Sičky 
MŠ 

1. pracovná obuv protišmyková ks 7 

2. ochranný odev - pracovné oble
čenie 

súprava 7 

3. ochranný odev - teplá vesta ks 7 
4. pracovný odev - ochranná záste

ra 
ks 7 

Sortiment pre riaditeľky S J 
MŠ 

1. kuchárska čiapka, sieťka alebo 
šatka 

ks 8 

2. pevná pracovná obuv ks 8 
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PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

s protišmykovou podrážkou 

3. dvojdielny pracovný odev -
nohavice a blúza v bielom sorti
mente 

súprava 8 

4. bavlnené tričko ks 8 
Sortiment pre kuchárky Š J 
MŠ 

1. pevná pracovná obuv 
s protišmykovou podrážkou 

ks 19 

2, dvojdielny pracovný odev - no
havice a blúza v bielom sorti
mente 

súprava 19 

3. bavlnené tričko ks 19 

4. kuchárska čiapka, sieťka alebo 
šatka 

ks 19 

5. textilné rukavice do 200 °C ks 19 
Sortiment pre pomocníčky v Š J 
MŠ 

1. pevná pracovná obuv 
s protišmykovou podrážkou 

ks 12 

2. dvojdielny pracovný odev - no
havice a blúza v bielom sorti
mente 

súprava 12 

3. bavlnené tričko ks 12 

4. kuchárska čiapka, sieťka alebo 
šatka 

ks 12 

5. textilné rukavice do 200 °C ks 12 

Sortiment pre opatrovateľky a 
opatrovateľov 

1. pracovná košeľa ks 70 

2. dámske pracovné nohavice ks 67 

3. pánske pracovné nohavice ks 3 

4. pracovná obuv ks 70 

SPOLU: 
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MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

Príloha č. 3 - Miesto dodania 

kontaktné osohy v MŠ a ŠJ MŠ Prievidzi: 

• Materská škola, Ulica J. Matušku 759/1, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Jana Galková, tel: 046/541 10 05 

• Materská škola, Ulica M . Mišíka 398/17, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Oľga Bátorová, tel: 046/542 44 85 

• Materská škola,Športová ulica 134/36, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Alžbeta Tomášiková, tel: 046/542 45 71 

• Materská škola, Nábrežie *v. Cyrila 360/28, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Edita Ertlová, tel: 046/542 65 19 

• Materská škola, Ulica P. Benického 154/1, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Mgr. Miroslava Hájičková, tel: 046/541 46 13 

• Materská škola, Cesta VI. Clementisa 251/10, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Darina Pračková, tel: 046/540 46 97 

• Materská škola, Ulica M . Gorkého 223/22, Prievidza. 
kontakt na riaditeľku MŠ: Mgr. Mária Závodná, tel: 046/540 44 97 

• Materská škola, Ulica D. Krmana 334/6, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Mária Pasovská, tel: 046/541 21 42 

• Materská škola Ulica A. Mišúta 731/4, Prievidza 
kontakt na riaditeľku MŠ: PaedDr. Siivia Bošnovičová, tel: 046/541 18 65 

• Materská škola,Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MS: Mária Vaňová, tel: 046/541 66 72 

• Materská škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Karina Kanianska, tel: 0904 752 682 

• Školská jedáleň pri MŠ, Ulica J. Matušku 759/1, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Božena Ziaťková, tel: 046/541 10 05 

• Školská jedáleň pri MŠ, Ulica M . Mišíka 398/17, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Jarmila Šilhavátel: 046/542 20 41 

• Školská jedáleň pri MŠ, Športová ulica 134/36, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Zuzana Palatická, tel: 046/542 45 71 

• Školská jedáleň pri MŠ, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Beáta Kopálová, tel: 046/542 65 19 

• Školská jedáleň, Ulica P. Benického 154/1, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Jaroslava Michalovičová, tel: 046/541 46 13 

• Školská jedáleň pri MŠ, Cesta VI. Clementisa 251/10, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Magdaléna Benedová, tel: 046/540 46 97 

• Školská jedáleň pri MŠ, Ulica M . Gorkého 223/22, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Magdaléna Benedová, tel: 046/540 44 97 

• Školská jedáleň pri MŠ, Ulica D. Krmana 334/6, Prievidza, 
kontakt na riaditeľku MŠ: Mária Szalayová, tel: 046/541 21 42 

• Školská jedáleň pri MŠ, Ulica A. Mišúta 731/4, Prievidza 

kontaktná osobapre opatrovateľov a opatrovateľky: 

• Mestský úrad Prievidza - Sociálne oddelenie, Hviezdoslavova ulica (budova Priemstavu - V. 
poschodie, č. dv. 502), Prievidza 
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MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

kontakt na referenta opatrovateľskej služby: Mgr. Michaela Bevelaguatel: 046/5179406 
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